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Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 45

Година XLIX

3 - 9 декември 2010 г.

Зимата почука леко
на вратата

Калина ГРЪНЧАРОВА
рез нощта и вчера сутринта, 2 декември,
температурите в
Тутракан паднаха под нула
градуса. Пронизващият
студен североизточен вятър обледени мокрите от
дъжда автомобили, стъкла
и дървета. Зимата напомни
за себе си.
Преди месец време, всички институции ангажирани

П

със зимното подържане на
пътищата во главе с Общината рапортуваха, че са
готови за всякакви метеорологични изненади.
Според зам.-кмета Иван
Недев, Общината разполага с 200 тона пясък и
луга, които са разнесени по
невралгичните места. При
продължителна зима ще са
необходими още толкова,
но те са ангажимент на
фирмата, която е спечели-

ла обществената поръчка
за снегопочистването на
четвъртокласната пътна
мрежа – русенската фирма „Пътно поддържане”.
Фирмата ще разчита на
тутраканското си поделение, което вече е сключило
договори с подизпълнители.
Така, пътищата в с. Нова
Черна и отсечката до с.
Сяново ще се почистват
от Златко Бончев, селата
Антимово и Царев дол ще

разчитат на снегопочистваща техника на ЗК-Търновци, отсечката от главния
път Русе-Силистра до с.
Цар Самуил ще е грижа на
ЗК-Бръшлен, пътят БелицаБреница ще се чисти от ЗК
„Изгрев”, с. Белица, пътят
Шуменци-Варненци – от ЗКВарненци, а в гр. Тутракан
улиците ще се поддържат
от фирма „Тутраканска
гора”, която миналата година показа, че може да се
справи с тази дейност.
За опесъчаването на
улиците и пътищата ще
се грижи „Комунални дейности” ЕООД, с които
също има сключен договор.
За населението на Тутраканска община остава само
да чака снега, за да види
дали след тази декларирана
абсолютна готовност от
страна на администрацията и отговорната фирма,
зимата отново ще ги изненада, както всяка година
досега.

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Каталожен № 2487
Годишен абонамент - 25,00 лв.

Абонирайте се в пощенските станции
и в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

14 часа трябва да
свети уличното
осветление

От 17.00 до 07.00 часа трябва да свети уличното осветление в Тутракан от началото на м. декември, съобщи
зам.-кметът Иван Недев. Решението е взето следствие
на множество сигнали и жалби от гражданите.
При липса на осветление по улиците ви, звънете на
тел. 60 617 в Община Тутракан.

Коктейл за именниците
340 граждани от Тутраканска община носят името
на св. Николай Мирликийски
Чудотворец. За тазгодишния техен имен ден общинската администрация
организира коктейл, който
ще се проведен на 7 декември, вторник, в ресторант
„Москва”.
На коктейла са поканени

пълнолетните именници, а
децата ще получат специални поздравителни картички. С това се поставя
началото на отбелязване
на подобни празници, като
Ивановден, Йордановден,
Гергьовден и Димитровден,
каза зам.-кметът Румяна
Капинчева.
“ТГ”

Спонтанен протест срещу кратката ваканция
Калина ГРЪНЧАРОВА
понеделник, 29 ноември, ученици от
СОУ “Йордан Йовков”
излязоха на спонтанен протест с искане за удължаване на зимната ваканция.
Организирали се бързо предходния ден с връзка по глобалната мрежа – Фейсбук
и Скайп, учениците изпълниха училищния двор в 9:00
часа решени да тръгнат
по тутраканските улици
на протестно шествие до
сградата на Общината.
Протестът бе прекратен доброволно, след като
от ръководството на учебното заведение в лицето
на директора Соня Златарова и от полицията им бе
обяснено какви документи

В

трябва да бъдат подадени
в Общината за организиране на такава проява.
Създаден е инициативен
комитет от пълнолетни
ученици, председателстван от дванадесетокласника Кристиян Калчев,
който пред репортерския
микрофон на „ТГ” каза, че
протестът е в подкрепа
на исканията на всички
ученици от страната за
удължаване на зимната
ваканция. Ако ваканцията
е по-кратка, няма да могат
да отдъхнат пълноценно. Той допълни още, че
тутраканските ученици
настояват да бъде увеличен и размерът на ученическите стипендии. „Преди
1989 г. стипендиите са

били 1/3 от минималната
работната заплата тогава - 21 лв. Вече 20 години
стипендията си стои все
в този размер, а сега минималната заплата е 240
лв. Това означава,
че
стипендията трябва да е
80 лв.” - поясни Кристиян
Калчев.
На следващия ден за
среща с Инициативния
комитет в СОУ „Йордан
Йовков” пристигна началникът на РИО на МОМН-Силистра Габриела Миткова,
която изслуша техните
искания и даде разяснения
за становището на образователното министерство
по проблема.
Заради разрастващите
се протести ваканциите

на стр. 3
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
РАЗМЕРЪТ НА ТАКСА „СМЕТ”
ще стои отново на вниманието на членовете на Временната
комисия към Общинския съвет, която от две години се занимава с
проблема и с възможностите за намаляване на таксата, както и за
по-рационално разходване на средствата за тази услуга. Работно
заседание ще бъде проведено от 11 часа на 10 декември, като ход от
подготовката на последната за годината сесия на местния парламент,
предвидена за 16 декември.
Два дни преди това, на 8 декември, проблемът с такса „Смет”
ще се разисква и на среща с кметовете и кметските наместници в
общинската администрация.
„ВАП” - ШУМЕН ОТНОВО ЩЕ ВОЗИ СМЕТТА ДО ДЕПО-РУСЕ
Само един кандидат е подал документи за участие в проведената
обществена поръчка за сметоизвозване на битовите отпадъци през
2011 г. от територията на Тутраканска община до Депото в Русе,
информира зам.-кметът Румяна Капинчева. Това е познатата от
средата на 2005-та година шуменска фирма „ВАП”, която извършва
и сметосъбирането.
НА НИКУЛДЕН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РИБАРСКАТА ГРУПА
Да приемат Стратегия за развитие на Рибарската група ще се съберат членовете на сдружението „Места инициативна рибарска група
Главиница-Тутракан - Сливо поле” на 6 декември от 15:00 часа. До
17 декември т.г. Стратегията трябва да бъде внесена за одобрение
в ИА”Рибарство и аквакултури”.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА УЧИЛИЩА В ГЛАВИНИШКО
Със свое решение Общински съвет-Главиница разреши осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единните разходни стандарти за издръжка
на един ученик за паралелка в VII клас с 8 ученици и в VIII клас с 9
ученици в размер на 805,00 лв. на ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Листец и
с 9 ученици в VIII клас в размер на 268,00 лв. на ОУ “Отец Паисий”
с. Стефан Караджа.
ТЕКУЩА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
Внесен е за съгласуване в Министерството на културата проектът
за Римската стена, който Община Тутракан подготви. За него ще се
търси финансиране по мярка 3.1 „Подкрепа за развитите на природни
и културно-исторически атракции” по ОП „Регионално развитие”. Към
този проект са включени още „Рибарската махала”, „Звук и светлина”
и Мемориалният комплекс „Военна гробница-1916 г.”, за които вече
има съгласие от културното министерство.
До 15 януари 2011 г. проектът трябва да бъде внесен в МРРБ.
КРИМИНАЛЕ
С 1,92 промила алкохолно съдържание шофирал 32-годишният
В.Х. Той бил засечен от тутракански полицаи да управлява джип ГАЗ
по ул. „Димитър Благоев” в града на 29 ноември около 01.30 часа.
Алкохолната му проба е отчетена с техническо средство. Образувано
е досъдебно производство.
1700 кг тиквено семе откраднало неизвестно лице от стопанска
постройка в с. Калугерене. Престъплението е извършено в нощта
срещу 29 ноември. По случая работи РУП-Тутракан, образувано е
досъдебно производство.
Небрежна работа с открит огън станала причина за пожар, при
който изгорели 2 куб.м дърва за огрев. Произшествието възникнало
около 13.20 часа на 29 ноември в с. Стефан Караджа. Пожарът е потушен от дежурна смяна на противопожарния участък в Главиница.

Промяна при избирането
на номера за градските
разговори от стационарни
телефони в общините
Тутракан и Главиница

В

ъв връзка с Решение
на Комисията за регулиране на съобщенията VIVACOM въвежда
поетапно промяна на начина на избиране на абонатни номера при селищни
разговори. Промяната на
този етап ще засегне 24
населени места в област
Силистра. Абонатите на
фиксираната услуга на
VIVACOM в тези населени
места вече ще избират
от стационарните си телефони с 0 и кода на населеното си място, когато
провеждат градски разговори. Това означава, че ако
досега потребителите са
провеждали разговорите
със своите съграждани
само с набирането на съответния телефонен номер
– например „2345” – сега те
ще трябва да добавят 0 +
код на населеното място +
„2345” – както правят, когато желаят да проведат

междуградски разговор.
Промяната по никакъв
начин няма да повлияе на
цените на разговорите и
ако абонатът набира телефон в рамките на същото
населено място, цената
е колкото на градски разговор.
Промяната в Тутраканска община влиза в сила от
14 декември и е за селата
Антимово, Дунавец, Пожарево, Царев дол и Търновци,
които ще избират номерата в населеното място с
086994 отпред.
В Главинишка община,
абонатите от селата Долно Ряхово, Малък Преславец, Богданци и Косара ще
избират телефонните номера в населените места
с 086385. Промяна в Долно
Ряхово и Малък Преславец
вече е в сила от 2 декември, а в Богданци и Косара
– от 14 декември.
“ТГ”

3 - 9.12.2010 г.

Д-р Кръстю Кръстев бе единствен
кандидат за управител на
тутраканската болница
Калина ГРЪНЧАРОВА
а проведения на 29
ноември конкурс за
избор на Управител
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
се е явил само един кандидат – настоящият в.и.д
д-р Кръстю Кръстев, информира зам.-кметът Румяна Капинчева, която бе и
председател на изпитната

Н

Д-р Кръстю КРЪСТЕВ

комисия.
На членовете на комисията, между които д-р
Сашко Симеонов, шеф на
РЦЗ-Силистра, Атанас
Атанасов – шеф на РЗОКСилистра и д-р Любомир
Бойчев, общински съветник
и началник на АГО-Тутракан е направило силно
впечатление програмата
за развитие на здравното

заведение до 2013 г., която
кандидатът е представил
и защитил пред тях.
На декемврийското заседания на Общинския съвет
се очаква комисията да
представи своето предложение за утвърждаване
на д-р Кръстев за управител на тутраканската
болница.

Одобрени са проектите за временна заетост в областта

Н

- В община Тутракан работните места са 30, а в Главиница - 20

а последното си за
тази година заседание, Комисията по
заетост към Областния
съвет за развитие разгледа и прие проектите
на област Силистра за
финансиране по Национална програма „От социални
помощи към осигуряване
на заетост” за 2011 г.,
съобщиха от областната
пресслужба.
Под председателството
на зам.-областния управител Тодора Цонева, Комисията прие 53 проекта на
работодатели от цялата област за разкриване
на общо 148 места. При
оценката им бе отчитана
съвместимостта с посочените в Областния план
за развитие приоритети и
приносът им за развитието на Областта.
Проектите дават възможност в седемте общини на област Силистра да

О

бъдат разкрити 142 работни места, от които 75%
ще са за цялата година,
а останалите – за период
от 9 месеца. Областна
администрация-Силистра
кандидатства с 1 проект
за 6 работни места. Ще
бъдат наемани лица, полу-

чаващи месечни социални
помощи или продължително
безработни. Те ще бъдат
ангажирани с общополезни
дейности, с дейности от
основното производство
или с дейности по подобряване условията на труд
на територията на частни

работодатели.
В община Туракан са
одобрени 9 проекта за 30
работни места, а в община
Главиница - 2 проекта за 20
работни места.
От Регионалната служба по заетостта в Русе
отчетоха, че интересът
към участие в програмата
и качеството на внасяните проекти се запазват
традционно високи. На
тази процедура обаче, найголемите работодатели
са намалили значително
участието си, с което е
дадена възможност да се
класират проектите, подадени от детски и учебни
заведения.
Всички 53 проекта ще
бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта. Резултатите ще станат
известни до 15 декември
т.г.
“ТГ”

Време за смяна на личния лекар

т 1 до 31 декември
здравноосигурените
лица, желаещи да сменят своето GP, могат да направят
това, като се регистрират при
нов общопрактикуващ лекар,
информираха от Пресцентъра на
РЗОК-Силистра.
Лицата, желаещи да извършат
промяната, могат да изберат
личен лекар на територията на
цялата страна. За да направят
това трябва да подадат при новоизбрания личен лекар попълнен и
подписан формуляр за постоянен

избор, придружен от здравноосигурителната си книжка и
документ, удостоверяващ, че са
с непрекъснати здравоосигурителни права. Формулярът може
да се закупи само от книжарница
“КИМ 2000”, която единствена
разпространява медицинска
документация (помещава в
сградата на РЗОК.).
Включването в пациентната
листа на новоизбрания лекар се
извършва служебно в Здравната
каса. Не се изисква хората лично
да посетят и да се отписват от

досегашния си личен лекар.
Изборът на общопрактикуващ
лекар е свободен и личен и само
за лицата под 18 години се прави
от родител или настойник. Това
се удостоверява със саморъчното
подписване на регистрационната
форма за преизбор. Коректното
и точно вписване на личните
данни при попълването на регистрационната форма, както те
са записани в личната карта, е от
голямо значение. Грешки могат
да станат причина новият избор
да не се осъществи.

Новоизбраният общопрактикуващ лекар от своя страна трябва
да впише в здравноосигурителната книжка на лицето, което го
е избрало, своите данни, адреса
на практиката си и телефон за
връзка с него.
През м. юни тази година 1
949 здравноосигурени лица са
използвали правото да сменят
своя общопрактикуващ лекар,
а през м. декември м.г от тази
възможност са се възползвали
2 898 лица.
“ТГ”

При акция „Светлина” са констатирани много нарушения
- Активният контрол ще продължи през целия есенно-зимен сезон

С

то и петдесет автомобила
с неизправни осветителни
системи и сигнализация са установени от пътните
полицаи в Силистренска област
в рамките на акция „Светлина”.
Традиционната за началото на
есенно-зимния сезон превантивна
полицейска операция се проведе
от 1 до 21 ноември.

По време на акцията са проверени 2271 пътни превозни средства.
1619 от тях са леки автомобили,
517 – товарни, 43 – автобуси,
13 – велосипеди и мотоциклети,
а 79 – каруци.
Пътните полицаи са констатирали 150 нарушения на осветителните системи и сигнализацията на
пътните превозни средства, а 34

автомобила са били с износени
гуми. Установени са и други 1053
нарушения. За тях водачите са
санкционирани с 288 акта и 496
фиша. Един автомобил е спрян
от движение заради техническа
неизправност.
В Областното пътно управление са внесени 11 сигнала за
нередности във вертикалната

сигнализация и един до общините за подобряване на уличното
осветление.
Проверките на осветителните
системи и сигнализацията на превозните средства, състоянието на
гумите и устройствата за измиване
на предното стъкло ще продължат
през целия зимен сезон, напомнят
от „Пътна полиция”.

Подготвя се проект за изграждане на Пречиствателна станция
Калина ГРЪНЧАРОВА
олучен е проекта
за прединвестиционните проучвания за
изграждане на Пречиствателна станция в Тутракан
от „Водоканалпроект” София, информира зам.-кметът Иван Недев.

П

Днес в Министерство на
околната среда и водите
заедно с консултантите
по подготовката за кандидатстване за техническа
помощ за подготвяне на
работен проект за Пречиствателната станция
се провежда среща. Към

проекта за пречиствателното съоръжение ще бъде
включен също ремонт и изграждане на канализацията
по ул. „Трансмариска” и в
района на т.нар „Жабешки
гьол”.
Общата стойност на
строително-монтажните

работи и оборудването на
станцията е 6,5 млн. евро,
а за техническата помощ
ще се търсят допълнително 500 хил.лв.
До края на м. януари 2011
г. искането за техническа
помощ трябва да бъде
внесено.

Кристалина Георгиева - еврокомисар и
европеец на годината
К

ристалина Георгиева
беше обявена за европеец на годината
на годишната церемония
за наградите на European
Voice. 57-годишната бивша
вицепрезидентка на Световната банка по въпроси,
свързани с устойчивото
развитие беше обявена и
за Еврокомисар на годината от читателите на
списанието. Наградите
бяха обявени на гала-вечеря в стоковата борса на
Брюксел в присъствието
на над 120 водещи депу-

тати, политици и членове
на общността на Европейския съюз. Георгиева
беше номинирана за поста
еврокомисар едва когато
Европейският парламент
заплаши да отхвърли еврокомисарите като цяло заради недоволството си от
първия избор на България за
еврокомисар, Румяна Желева, припомня изданието.
След като бе номинирана
на мястото на Желева,
Георгиева ръководи дейността на ЕС при хуманитарните катастрофи в Ха-

ити и Пакистан. "Георгиева
стана еврокомисар почти
по случайност, но от февруари насам очевидно е
впечатлила много хора",
заяви Тим Кинг, редактор
на European Voice. "2010
беше трудна година за
ЕС, но наградите въпреки
това отчитат значителни
постижения. Гласовете за
Георгиева подчертават, че
ЕС все още е сила, която
се бори за по-добър свят и
за глобален играч, когато
става въпрос за хуманитарна помощ". /БГНЕС/

Европейски пари за развитието на болницата в Тутракан

Т

утраканската болница е сред 11 общински болници в България, които трябва да се
финансират със средства
от Европейския съюз по
ОП „Регионално развитие”
за развиването на услуги
за продължително лечение.
Това се предвижда в Проект на Министерство на
здравеопазването за изменение на Допълнението на
Концепцията за болнично
преструктуриране, съобщиха от пресцентъра на
здравното ведомство.
Промените в него ще
станат факт след обществена дискусия и
одобряването им от Министерския съвет. Те се
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наложиха, тъй като много
малко лечебни заведения
изявиха желание за преструктуриране в болници
за долекуване, уточняват
от МЗ.
С промените се дава
възможност на клиниките
да получат финансиране
за развиване на дейности
както за активно, така
и за продължително лечение.
11-те общински болници, които отговарят на
критериите и ще могат
да получат средства за
развиване на грижи за
активно и продължително лечение, са клиники
в малки населени места
- Белоградчик, Тетевен,

Бяла, Тутракан, Омуртаг,
Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог, и
Етрополе. Те са избрани
на базата на следните
обективни критерии: Да
се намират в община извън градските агломерационни ареали (тоест
малки населени места);
Брой преминали болни (над
2800 за големи отдалечени лечебни заведения
и над 1200 за медицински
центрове); Наличие на
квалифицирани медицински
специалисти (повече от
20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10
за медицински центрове);
Липса на финансиране по
други програми и проек-

ти.
За финансиране на 11те общински болници се
предвиждат 47 млн. лв.
Лечебните заведения ще
могат да изразходват
средствата за развиване
на услуги за активно и
продължително лечение.
Целта e да се осигури
достъп на населението
и в по-отдалечените и
труднодостъпни места
до адекватно медицинско
обслужване. Болниците
ще могат да кандидатстват за средствата
след одобряването на Наблюдателния Комитет
към Оперативна програма
„Регионално развитие.”
“ТГ”

Награда от конкурс

А

настасия Якова получи Поздравителен адрес и
исторически книги за участието си в конкурс
за автентичен разказ и спомен посветен на
70-годишнината от подписването на Крайовската
спогодба и възвръщането на Южна Добруджа към
Отечеството. Той бе организиран от Националния
дарителски фонд "13 века България", Общински клуб
"Хр. Ботйов" и Катедра Филологически науки на РУ
"Ангел Кънчев” - Филиал Силистра.
Творбите ще бъдат поместени в сборник.

Увеличават цената на клиничните
пътеки

С 36 лева се увеличава средната
цена на клиничните пътеки. По
предложение на Министерството
на финансите от 298 клинични пътеки стойността на 189 се
увеличава, на 44 намалява, а 65
остават същите. По предложение
на работна група на МФ средната
цена на клиничните пътеки се
вдига от 618 лв. на 654 лв. Повече
пари в болниците ще получават
за преминали пациенти, приети в
клиниките за лъчетерапия, урология и интензивните отделения.
Клиничната пътека за лъче-

лечение ще се вдигне от 700
на над 1000 лв. Това съобщи
здравният министър д-р Стефан
Константинов. Стана ясно още,
че клиничните пътеки за кардиологични заболявания ще бъдат
заплащани от касата на болниците
на по-ниска цена.
В рамките на една седмица лекарите чрез консултативния съвет
по здравеопазване имат право
да оспорят новите стойности на
пътеките. Новите цени ще станат
факт след постановление на Министерски съвет.

Спонтанен протест срещу кратката ваканция
от стр. 1
на учениците у нас могат да се променят. Просветното министерство е
съставило работна група
между ученици, учители и

ученици из страната заради кратката коледна
ваканция. Така всички ученици тръгват на училище,
когато и родителите им
на работа - на 3 януари.

през годините,
но досега нито
един министър
не е посмял да
въведе кардинални промени в графика.
Учебната година у нас е с
най-малка продължителност
на реалното
учебно време
в сравнение с
другите европейски държа-

Директорът Соня Златарова
обясни законовите изисквания
за провеждане на протест

Председателят на Инициативния комитет Кристиян
Калчев

родители, които трябва
да прегледат сегашния
график на учебната година
и да решат какви ваканции
да имат децата и кога да
започва учебната година.
От министерството
смятат, че с подготвения
нов закон за училищното
образование трябва да
се преосмисли и подреждането на неучебните
седмици.
За тази учебна година
обаче графикът е утвърден и няма да има промяна
въпреки протестите на

Според утвърдения график
на ваканциите първият
учебен срок е 18 седмици.
В началото на месеца
около 500 ученици от Силистра протестираха срещу твърде кратката според тях коледна ваканция.
Протести има в Плевен,
Шумен, Варна. Кампания
върви и във "Фейсбук",
където над 100 000 са се
обявили за по-дълга почивка за учениците. Тази
година зимната ваканция
е 10 дни. Учениците обаче
са недоволни, тъй като тя

е по-кратка от предишни
години. През учебната
2006/2007 г. децата са
започвали училище една
седмица по-късно - на 8
януари, а миналата година
ваканцията е била до 4 януари. Учениците настояват
тази година да не учат
поне до 10-11 януари, за да
си починат и подготвят
уроците за края на срока.
"Ние не искаме депутатски
заплати (стипендии), искаме депутатска почивка.
По-добре истинска ваканция, отколкото фалшиви
бележки!", е написал Иван
във "Фейсбук" групата.
Въпросът с ваканциите и
началото на учебната година се повдига периодично

ви. В Германия например
децата имат едва месец
лятна ваканция, а през останалото време ходят на
училище. В същото време
натоварването като общ
брой часове е съпоставимо.
България е сред държавите
в Европа с най-късно започваща учебна година и много дълга лятна ваканция. В
повечето страни учебната
година е по-дълга за сметка на по-продължителни
почивки в рамките й.
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Библиотеката в Нова Черна е компютъризирана
Радка ИВАНОВА,
Библиотекар
овочерненската библиотека вече работи
с най новите информационни и комуникационни технологии благодаре-

Н

културата, Програмата
на ООН за развитие, Община Тутракан и НЧ „Васил
Йорданов-1942 г.” в рамките на проекта „Глобални
библиотеки – България”.
Потребителите имат

Библиотекарката Радка Иванова с
екипа монтирал новата техника

ние на сключеното четиристранно споразумение
между Министерство на

достъп до световната
информационна мрежа, без-

платен интернет и видео
връзка с целия свят.
Целите, които си постави библиотеката е наред с
компютрите да се търсят
и книгите, а съчетаването на всички източници
на информация да развие
инициативност у младите
хора и способност да се
работи в екип.
С последното кандидатстване за допълваща субсидия към културното министерство, библиотеката в с. Нова Черна отново
спечели проект за подмяна
на дограмата в читалнята.
С тази придобивка, тя ще
стане по привлекателна
и уютна за читателите.
Това е деветият спечелен
проект на библиотеката
от 2004 г. до сега, като за
в бъдеще си поставяме за
цел да работим по проекти
за подобряване материалната база и библиотечният фонд.

Първите ползватели на компютрите - учениците

Още две библиотеки ще се Учреден е клуб „Връстници обучават връстници”
включат в глобалното
П
семейство

Б

иблиотеките към
НЧ „Искра-1928 г.” в
с. Цар Самуил и НЧ
„Христо Ботев-1942 г.” в с.
Белица са включени в следващия етап от реализацията на програма „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и
комуникация”.
Договорът между библиотеките, Община Тутракан,
културното министерство
и Програмата на ООН за
развитие беше подписан
през миналата седмица.

Културните институции
ще получат през следващата година компютърни
конфигурации и софтуер.
По тази програма 12 компютъра получи тутраканската библиотека, а шест
– новочерненската.
През 2011 година се очаква към програма „Българските библиотеки – място
за достъп до информация
и комуникация” да се присъединят и читалищните
библиотеки от селата Вар“ТГ”
ненци и Преславци.

Тодорка МИНЧЕВА
о повод Световния
ден за борба със
СПИН - 1-ви декември, Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни проведе
учредителна среща и основа клуб „Връстници обучават връстници”. Целта
е младите хора да получат добра теоретична и
практическа подготовка,
полезни, лесно приложими
съвети, като превенция
на рисковото поведение на
подрастващите.
Първото обучение бе
насочено към младата ау-

„За мен приятелството е…”

Д

На участниците бяха раздадени
презервативи

отколкото между възрастни и деца. Когато са добре
подготвени, те могат да
повлияят на знанията и

мотивацията, по посока на
конкретно поведение, както и на груповите норми
на младите хора.

Журналисти "изработиха" лакоми депутати

Г

искусионна кръгла маса на тема „За мен приятелството е” се проведе на 25 ноември в Тутракан.
Събитието бе организирано от обществените
възпитатели към Комисията за работа с малолетни и
непълнолетни. Своите мисли и чувства за приятелството чрез фрагменти от есета и презентации представиха
ученици от двете средни училища в града.
Възпитаниците на СПИ с. Варненци, изненадаха аудиторията с етюд за приятелството. Срещата завърши
с мисли, които присъстващите споделиха: Да имаш
приятели е престижно! Човек трябва да има до себе си
някой, с когото да споделя чувствата и мислите си! За
да си спокоен, трябва да имаш приятел! Приятелите са
“ТГ”
ангели, които ти дават криле да полетиш!

дитория за превенция и
контрол на ХИВ/СПИН.
Обучители бяха дванадесетокласникът Кристиян
Калчев от СОУ „Йордан
Йовков” и десетокласникът Георги Венелинов
от СОУ „Христо Ботев”,
подкрепени компетентно
от преподавателката по
биология Бисерка Симеонова. Представена бе мултимедийна презентация,
след което се разиграха
различни по вид игри. Младите хора могат по-лесно
да достигат до своите
връстници, защото тази
деликатна тематика общо
взето е по-лесно да бъде
обсъждана между равни,

олям скандал предизвиква смела журналистическа провокация,
организирана от Би Ти Ви и в. "168 часа". За да проверят как
депутати се отнасят към работното си време и към изискванията за морала на народен избраник, изпратили на 36 души от всички
парламентарни групи изкусителна покана - да се явят на представяне
на скъп луксозен мобилен телефон, където, ако отидат, ще получат
телефона като подарък.
В поканата цената на апарата е обявена - 6 хиляди лева. Депутатите трябвало да се явят в комфортен петзведен хотел в столицата в
работно за тях време - 13 часа. По същото време в пленарната зала
обсъждали промените в Закона за местните данъци и такси. Поканата
била изпратена от името на някаква "Бутикова къща "Клаус Барби".
(За онези, които не се сещат - Клаус Барби е един от най-известните
нацистки военнопрестъпници, заловен след края на Втората световна
война. Лично отговорен е за гибелта на десетки хиляди хора, наричан
"касапина от Лион". След като няколко пъти бе осъждан, почина в
затвора в Лион през 1991 г.)
В текста на поканите, изпратени на квотен принцип, има още няколко съзнателно написани неточности и направо глупости, които биха
могли да подскажат на получателите, че става дума за провокация или
най-малкото - за шега.
На хитро замислената провокация се отзовали 16 депутати. Сред тях
- достатъчно скандално популярният Лъчезар Иванов и още седем от
ГЕРБ: Емил Гущеров, Евгени Стоев, Ивайло Тошев, Геновева Алексиева,
Светослав Тончев, Александър Стойков, Диан Червенкондев. Трима от
тях не са могли да присъстват на самото събитие, но ги има снимани
пред хотела.
От БСП е присъствал Румен Такоров, от ДПС - Митхат Метин, Ердоган
Ахмедов, Петя Раева, от "Атака" - Кирил Гумнеров, от РЗС - Бисерка
Петрова, Дарин Матов, както и Димитър Чукарски - сега водещ се за
независим.
Не отишли само хора от Синята коалиция, а били поканени Венцислав
Върбанов, Йордан Бакалов, Марио Тагарински.
Повечето пристигнали със служебни коли. Депутатите били събрани
в малка конферентна зала, където се снимало с четири скрити камери.
Красиви момичета и момчета започнали презентацията и в този момент
влезли екипите на вестника и телевизията. Народните представители
най-сетне разбрали за какво става дума и побързали да си тръгнат.
Повечето били попарени, а Геновева Алексиева залегнала на стола зад
колегата си Лъчезар Иванов с надежда да се скрие.
Правилникът на Народното събрание не разрешава на депутати да
получават каквито и да е подаръци на стойност над 200 лв. В в чл. 10
на приложението към правилника пише: "Народният представител не

може в това си качество да получава подаръци на стойност над една
пета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец.
Подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание. А
член 121 от правилника гласи: "Народен представител, на когото се
налага да отсъства по уважителни причини от заседание на Народното
събрание или от заседание на комисия, предварително уведомява
председателя на Народното събрание, респективно председателя на
съответната комисия."
На въпрос защо е избрал да не е на заседание, а на парти, Иванов
казва: "Вие видяхте, че над десет колеги бяхме. Вие използвате името
на една компания. Аз съм дошъл на това мероприятие и сега се връщам на работното си място... Вие нарушавате много закони. Първо се
запознайте с правилата. Аз се обадих на колеги, за да разбера дали
не е номер."
Комичен е разговорът с Митхат Метин, цитиран от в. "24 часа":
- Вие защо не сте на работа?
- Кой ви е казал, че не съм в момента?
- В момента на работа ли сте?
- Вижте... Вижте, народният представител, макар да изпълнява
определени задължения и трябва да присъства и да гласува, той не
е служител...
- Какви задължения изпълнявате вие сега в този хотел?
- .... (мълчи и ходи)
- Какви държавнически задължения изпълнихте вие тук?
- Бях поканен от... с колеги... ето можете да видите там колеги...
наши има... бях поканен... решихме да се отзовем и се връщаме в
парламента.
В кулоарите на Народното събрание председателят Цецка Цачева
определи журналистическия експеримент като недопустим:
"В този неприятен случай две неща са недопустими - първо недопустимо е народни представители в работно време със служебни автомобили
да откликват на частни покани, още повече с обещание за подаръци.
Това обаче е преценка за морала и вътрешно решение на всеки един
от депутатите.
За мен като председател е недопустимо чрез подобни експерименти
да се внушава на българското общество, че парламентът не работи и
то в момент, когато колективният орган заседава.
Мнозинството от народните представители съвестно изпълняват
своите задължения, така че от действията на отделни народни представители, не може да се прави извод за това, че като цяло колективният
орган не си върши работата".
Vesti.bg
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„Купувам/продавам брега на Дунав” или как да използваме
Закона за достъп до обществена информация
К
оординатори на Програма Достъп до
Информация и журналисти от местни и ре-

чител и преподавател
на свободна практика, с
21-годишен опит в организирането и провеждането

гионални медии от цялата
страна участваха в заключителната среща по
проект „Местните медии и
свободата на информацията в България” на Програма Достъп до Информация
(ПДИ) проведена в края на
м. ноември в столицата.
Срещата бе открита от
изпълнителния директор
на ПДИ Гергана Жулева, а
в нея участваха Мартайн
Елсхерма, зам.-посланик на
Кралство Холандия в България и холандския експерт
Роже Флюгелс.
Флюгелс, който е обу-

на собствени курсове разследваща журналистика и
свобода на информацията,
с богата съдебната практика с медийни организации и НПО, социолози
и частни лица направи
обобщение на работата си
по проекта. „Българските
журналисти използват Закона за достъп до обществена информация много
по-рядко от холандските.
Но това е в следствие на
различната роля и позиции,
които медиите в България
имат в обществото. Тук
ролята на обществени

наблюдатели се изпълнява
много повече от неправителствени организации и
гражданите, отколкото
от медиите. В България
журналистите са в много
близки отношения с PRинституциите, което ги
лишава от независимост
и от свой дневен ред при
работата им.” – изтъкна
холандският експерт.
Своя опит в работата
си със Закона за достъп
до обществена информация
споделиха журналистите
Павлина Трифонова от в.
„24 часа”, Росен Босев
от в. „Капитал”, Христо
Христов от в. „Дневник”,
Здравка Маслянкова от в.
„Янтра Днес”, гр. Велико
Търново, Калина Грънчарова от в. „Тутракански
глас”, Цветан Тодоров от
в. „Народен глас” и координатор на ПДИ в гр. Ловеч
и др.
Адвокатите на ПДИ
Александър Кашъмов и Кирил Терзийски представиха
своя опит в съдебните
зали по различни казуси
на журналисти свързани
с откази за достъп до информация от местната и
централна власт.
След срещата официално бе представена книгата книгата „Купувам/
продавам брега на Дунав”
на кратка церемония в
книжарница „Хеликон” от
координаторите на ПДИ в
Сливен - Веселина Седларска и в Силистра - Йордан
Георгиев.
„Казва ли ти някой, пък
и смее ли човек да пита!"
Така Перо от българския
филм-приказка „13-ата годеница на принца" обясняваше на всеки срещнат
несгодите в живота си в
един феодален град, който
зрителят основателно
свързваше с тогавашната
социалистическа реалност. На Перо Законът за
достъп до обществена информация не само му беше
неизвестен, но дори бе

извън мечтите му, макар
неистово да се нуждаеше
от него. Днешният гражданин на демократична България би трябвало смело да
пита, а властта честно
да отговаря. Оказва се, че
това все още не е лесно
и безопасно - и за двете
страни. Питащият често
е нарочван за един Перолекомислен човек, търсещ
си белята. А властта, ако
реши да отговори, рискува
да бъде неочаквано уличена в лъжа или корумпираност..."
Редувайки документалния
очерк и репортажа, коментара и анализа, разследването и класната публицистика, книгата „Купувам/
продавам брега на Дунав" е
хронология на нелекия път,
който изминаха за 10 години журналисти, граждани и
администрация, ползващи
процедурите на Закона
за достъп до обществена
информация. Съставител
и ректор е Николай Н.

Нинов.
В изданието са събрани
60 истински истории на
журналисти и координатори на ПДИ. В два от
материалите в него са
описани съдебните казуси
между Калина Грънчарова
от в. „Тутракански глас”
и кмета на Община Тутракан.
Книгата е издадена

в рамките на проекта
„Местни медии и свобода на информацията в
България”, осъществяван от The Management &
Media Academy/Free Voice
и Програма „Достъп до
информация”, с финансовата подкрепа на Програма
МАТРА на Министерство
на външните работи на
Кралство Холандия. “ТГ”

Не ругайте журналистите! И вие сте виновни!

Eми БАРУХ
а слугуват на властта се е превърнало
в хоби за българските журналисти - въпреки
че в голямата си част те
са мислещи, образовани и
културни хора. Но не ги
ругайте! Защото те не
са единствените, превили
угоднически гръб.
Научихме ли нещо ново
от състоялата се миналата седмица в София международна конференция,
посветена на медийната
свобода? Не!
Периодичните изследвания на “Фрийдъм Хаус” за
състоянието на български-

Д

те медии вече години наред показват изключително тревожни тенденции:
Липса на професионални
стандарти, неадекватна
държавна политика в медийната регулация, неясна
собственост, политически
и икономически натиск,
корупция… Тази година
България беше класирана
на 76-о място, редом с
Индия. Стряскащото не
стряска вече никого.
Има ли нещо за отбелязване тогава? Има, разбира се: Директорът на
проучванията Кристофър
Уокър сподели в интервю за “Дойче Веле” през
април, че е удивен от
безнаказаността, с която
се потиска свободата на
словото в България.
Стряскащо е, че тази
констатация, повторена и
миналата седмица в София,
не стресна никого. Хладнокръвното подминаване
на този симптом може да
бъде анализирано по няколко начина: Не само че никой

не налага на журналистите
в България да работят професионално, да изпълняват
задълженията си съвестно
и да имат етично поведение, но и никой не иска
това от тях.
Пренебрежимо малко са
медиите, които правят
изключение - тяхната публика е някъде под 10 000,
което ги спасява и обрича
едновременно. Още потъжно е, че никой не е
заинтересован да проведе
битката за истината - тя
не е необходима на аудиторията и не е желана
от властта. Вече няма
желаещи да умират за
истината. Колкото и да е
жалко, журналистите, които в по-голямата си част
са мислещи, образовани и
културни хора, са принудени да изпълняват поръчки,
да бъдат политически
коректни проводници на
икономически и властови
интереси, да играят "по
правилата". Веднъж приели
този танц с властта, те

стават нейни слуги. Защото искат да живеят, при
това да живеят добре.
Една от големите приятелки на България, американската журналистка
Саша Свиридова, сподели
след доклада на “Фрийдъм
Хаус”: "Вече няма желаещи
да умрат за истината.
Онези, които бяха готови
да го направят, са убити. Останаха другите, на
които им се живее. Плюс
едно малцинство по среда-

та - екземпляри от трети
вид, онези, които имат съвест.” ”Свободната преса
не съществува автономно.
Пресата просто отразява действителността; в
действителността няма
истина и свобода, няма я и
на страниците на вестниците - нито на българските, нито на руските, нито
на американските…". Всички се влачим…Обезсмислянето на една професия, без
която намалява кислородът

в публичната сфера, прилича на епидемия - Синдром на
Придобита Интелектуална Недостатъчност. Този
СПИН парализира имунната
система на обществения
организъм, "правейки болния
уязвим за опортюнистични
инфекции и тумори", според
Уикипедия. Можем ли да
очакваме реакция, протест,
неподчинение, бунт вътре
в журналистическата колегия? Не, разбира се…
Могат да мечтаят само
тези, които са задоволили екзистенциалните си
потребности. Останалите чисто и просто се
подчиняват. Журналистическата колегия се влачи,
превила угоднически гръб.
Не я ругайте - цялото общество се влачи, превило
мълчаливо гръб. Вината
на първите е, че говорят така, както говорят,
вината на вторите - че
мълчат.
Още от журналистката
Еми Барух: http://www.sbjbg.eu/index.php?t=8155
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Необикновено пътешествие в Непал
Анастасия ЯКОВА
маме още един повод
да се гордеем със
смели и решителни
тутраканци!
Това е алпинистът д-р
Ценко Вълчев и неговата
съпруга д-р Ирена Бонева!
Да се занимаваш с алпинизъм и да рискуваш живота

И

си в името на обогатяване
на познанията и духа си с
недостъпния за всеки свят,
е геройство. Професията
на ветеринарни лекари не
им пречи на желанието да
опознават света само със
свои сили и средства.
Д-р Вълчев е роден в
Провадия и се занимава
с алпинизъм още като
студент. Вече има достатъчен стаж и може да се
похвали с редица алпинистки постижения. Той успя да

развее българското знаме
над първенеца на Африка
- връх Ухуру в планината
Килиманджаро – Танзания,
както и покоряването на
гръцкия Олимп - връх Митикас.
На 10 ноември т. г. семейството пое дългия и
изпълнен с предизвикател-

ства път към Хималаите
и успешно се завърна след
21-дневно пребиваване в
Непал. Групата, съставена
от осем души, организирани от русенския клуб за
пътешествия „Бяла звезда”
и Клуб Консулт постигна
поставената цел. Мечтата се сбъдна и така
Ценко и Ирена успяха да се
изкачат до базовия лагер
на Анапурна в Хималаите,
който се намира на 4130 м
и там развяха българското
знаме.

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!
Новата църква в с. Белица
вече е издигната, но се нуждае
от средства за
довършителни
работи.
Инициативният комитет,
който през годините на съграждането, активно съдействаше
в дейностите,
се обръща към
всички, които
могат да помогнат да се включат в благородната кауза.
Благочестивите си намерения можете да споделите, като се
обадите на:
Димо Денчев – 0888 30 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Купувам пчели.
За справки: 0889 692 013

На 27 ноември т.г. Камелия Златанова от туроператора „Салвиния”, организира в дома на любезното
семейство Елена и Марин
Атанасови, среща с техни
приятели и съмишленици,
за да споделят своите
впечатления. А те наистина бяха необикновени и
вълнуващи!
Това са първите тутраканци стъпили в далечен
Непал и недостъпните
Хималаи, намиращи се между Индия и Китай. Какви
качества и колко смелост
са необходими за посрещнеш предизвикателствата
на непознатата и пълна с
опасности земя.
Показаният снимков материал разкри преживените емоции, които са
неповторими - добродушните, но палави маймунки
се срещали навсякъде, играещите кобри под звука
на зурлите се преплитали
по тротоарите. С тан-

дем-парапланер групата
е прелетяла над Покхара
(втория по големина град
в Непал) – чудесно място
за снимки на върховете,
горите, езерото Покхара
и долините. Те са преживели риска на излета из
джунглата при среща с
диви животни. Разходката
на гърба на слоновете и
гъвкавите действия на
хобота на слона, който
взема парсата и я подава
на собственика изумява
и нас. А как се възприема
безстрашната разходка
с лодка еднодръвка меж-

ду плаващите крокодили?
Всичко това видяхме от
проявяват интерес към пъ- единяват към достъпните
снимките на семейство
тешествията и се присъ- за тях места.
Вълчеви, подкрепени от
техният разказ.
Футбол
Имали са възможност да
разгледат и усетят атмосферата на столицата
на Непал - Катманду, родното място на Буда – Лумбини и разбира се джунглата в Читуан. Начинът на
живот, битът, обредите
и обичаите на хората е
съвсем различен. Впечатленията са безкрайни!
Техните щастливи дъщери Селена и Аврора отсега

Съдията поряза ФК „Белица”

Продавам
"ВАЗ-2105", запазена в гараж, с
нова газова уредба.
Цена по споразумение!
За справки: 086/837432 или
0888 74 50 33

Давам под наем
помещение с обща плащ 90 кв.м
в кв. "Възходи".
За справки: 0866/60 910

Продавам
къща с двор 700 кв.м.
в Тутракан.
За справки: 0889 230 665

Продавам
л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газбензин, аларма, шибидах.
За справки: 0899 486 460

Х

ората от лагера на
„Белица” обявиха „Суворово” за съдийски
отбор, срещу който не
може да се играе футбол,
отбеляза „Кворум Силистра”. Последният двубой
за есенния полусезон във
„В” Североизточна група
завърши 3:0 за домакините
от „Суворово”, като отборът на „Белица” игра с
човек по-малко след 20-та
минута на мача. За втори
жълт картон е бил изгонен
Д. Георгиев, а срещу нашия
отбор е била отсъдена и
дузпа.
„В този мач нямаше как
да покажем футбол. „Суворово” е варненски отбор,
които ни чакаха с техните

си варненски съдии! Този
мач бе доказателство за
корупцията в съдийството!
Ще подадем жалба.”, избухна президентът на клуба
Димо Денчев.
Междувременно се разбра, че двама футболисти
на „Белица” Мерджан Ремзиев и Александър Георгиев
са с временно спрени права, след ударите, които
нанесоха на страничния
съдия Владимир Райчев, на
злополучния мач с „Попово”.
Дисциплинарната комисия
на Зоналния съвет на БФС
във Варна ще разглежда
случая, като футболистите са заплашени от спиране на състезателни права
за една година.
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Честит рожден ден
на Костадинка Иванова Темелкова
от с. Подлес, община Главиница
Бъди ни жива, здрава и
щастлива, букет от
чувствата ни приеми и
обичта към теб безкрайна,
като подарък прегърни!
Поздравления от
сем. Атанасови –
снахата Бонка,
сина Антон и внучките
Красимира и Димитринка

ОНЧ "Н. Й. Вапцаров-1873”
По повод предстоящите Коледни празници
Ви каним да участвате в конкурс на тема:

„И доброто дойде при мен...”
Вие, уважаеми съграждани, без възрастови ограничения можете да разкажете лично или да опишете
в разказ, есе или стих конкретна случка от вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора, накарали
Ви да повярвате, че доброто съществува и то е
дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината или
изпратете вашите творби на адрес:
ОНЧ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел. 60045, 60567
Краен срок: 23.12.2010 г.

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3 в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

ТАЛОН

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

Формация "ИЗВОР"
народна, естрадна, поп- фолк музика
Клавир и гайда - Илиян Марков
Китара и вокал - Александър Тодоров
Солистка - Снежана Радева
За заявки: 0896 82 82 60 и 0896 66 49 05

Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха нова
програма за доставка на прясно приготвена храна до дома
или на адрес, посочен от клиента.
Няма ограничения за потребителите на услугата – може да се поръчва
от всички частни лица и фирми. Храните се доставят в кутии за храна,
подходящи за микровълнова фурна.
Ако се заплати месечната такса за доставката се ползва 20% отстъпка
от цената, а ако се ползват и съдове собственост на клиента се прави
допълнителна отстъпка от 5 лв.
Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв. Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
06.12 - Понеделник
ОБЯД
Рибена чорба - 350 гр. - 1,60 лв.
Риба плакия - 300 гр. - 3,00 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 5.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Шаран с картофи соте - 300
гр. - 3,00 лв.

07.12. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния -300 гр. - 1.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 2.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кююфтета на скара с г-ра - 300
гр. - 2.80 лв.

08.12. - Сряда
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4,10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

09.12. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1,20 лв.
Каптофена яхния - 300 гр. 2,00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0,50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руладини с г-ра - 300 гр. - 2.50 лв.

10.12. - Петък
ОБЯД
Доматена супа - 350 гр. - 0,90лв.
Кюфтета по ориенталски - 300
гр. - 2,30 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50
лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Александра и Елизабет
Атанасов - две малки
принцеси от гр. Чикаго,
Илинойс, САЩ

Фот ок онк урс
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ВРЕМЕТО
В петък и в Североизточна България вятърът ще
се обърне от югозапад и ще се усили, температурите
там чувствително ще се повишат. Само в западната
част от Дунавската равнина ще остане почти тихо
и повишението на температурите ще е слабо. Облачността над страната ще е променлива, по-значителна
над западните райони, където ще превали дъжд. В
събота от северозапад със слаб до умерен вятър ще
прониква студен въздух. На много места ще превали
дъжд. В неделя облачността ще намалее до слънчево
време, но ще е студено - минимални температури
около нулата, максимални - между 5 и 10°. През първите дни на следващата седмица ще има разкъсана,
предимно висока и средна облачност; температурите
постепенно ще се повишават.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

Д-р Петкова

Бързи заеми
само срещу лична карта!
За справки: 0866 60 097,
0885 154 405

специалист "Детски болести"

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката всеки работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 декември – Даниел ГРЪНЧАРОВ, 10 б клас, СОУ „Йордан Йовков”
5 декември – Румянка ГЕОРГИЕВА, социален работник,
гр. Главиница
5 декември – Неждет ДЖЕВДЕТ, гл. спец. „Земи, мери,
води”, Община Главиница
6 декември – Семра ИБРЯМ, социален работник, гр. Гла-

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Декември 2010 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

виница
8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, „Салвиния” ООД, бивш
зам.-кмет на Община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
9 декември – Бисерка СИМЕОНОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
9 декември – Петранка СТЕФАНОВА, учител, СОУ Йордан
Йовков”

СМЯХ
Из "Полицейски протоколи" - 3 хлуха две неизвестни лица. Заплашвайки

- Под силното влияние на алкохола, гражданинът Стоянов взел тъща си за самия
дявол, т.е. съвсем малко се е объркал.
- По повод съдраните гащички на гражданката Петрова мога да съобщя следното: По
време на обиска на Петрова, задържаната
– в качеството си на проститутка – откъсна
пагоните ми и ги напъха в гащичките си. Аз
ги извадих оттам съвсем вежливо, без дори
да се докосна до гащичките й.
- Докато обискирахме жилището му, гражданинът Х. излезе на балкона и шумно затвори вратата. На мен ми се стори, че се опитва
да избяга и – без да губя време – скочих
отгоре му да го задържа. А за това, че живее
на шестия етаж – съвсем забравих.
- Вчеpа от 12-ия етаж изхвърчал телевизоp
"Sony", но не паднал на земята, а изчезнал
някъде между 8-ия и 5-ия етаж.
- Днес в апартамент №12 на блок 265 на-

собствениците с предмет, много приличащ на
пистолет, те изнесоха оттам предмет, много
приличащ на телевизор.
- По време на атаката на наркобароните
беше зверски убит капитан Петров. След
три дни състоянието на капитана се нормализира.
- Свидетелски показания: Тя беше в черна мини-мини пола, а лицето не успях да
забележа.
- Ударът е нанесен с тежък тъп предмет,
най-вероятно с джиесем марка “Ericsson”.
- Група от 12 топ-полицаите задържаха
известна проститутка. Възбудени са 12 полицейски дела.
Из обяснителна реч на бракоразводно дело: Напуснах я, защото ми омръзна
да ходя с непрани ризи, мръсни слипове и
незакърпени чорапи – да те е срам да се
съблечеш пред другите жени!

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
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Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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